
  
 
 

 عالن بالنشر في الجريدة الرسمية إ

 

 2022 سبتمبر  8تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 

 غرفة /42/2021 الدعوى رقم: 

 والجلسة األولى أمامها  2022( لسنة 35/ل21إعالن بقرار تشكيل هيئة تسوية النزاع رقم )

 

  شركة بيك ميت املدعية: 

  املحامية األستاذة نور عباس الريس وكيلتها: 

 .البناية الغربية –، مرفأ البحرين املالي 346ب، مجمع  13، مكتب 1304، جناح 13الطابق   عنوان وكيلتها: 

  شركة دلتا لإلنشاءات املعمارية املدعى عليها األولى: 

 املحامي األستاذ إبراهيم عيس ى رمضانوكيلها: 

 .مملكة البحرين –، املنامة 54222ص.ب   وان وكيلها: عن

 عبد العزيز عبد امللك محمد الشهابي املدعى عليه الثاني: 

  عمر هشام عبد امللك الشهابي املدعى عليه الثالث: 

 املحامي األستاذ حسن علي رض ي وكيلهما:

 .مملكة البحرين –املنطقة الدبلوماسية   –، ايرا بزنز سنتر 19و  18، الطابق  317، مجمع 1705، طريق 361مبنى   عنوان وكيلهما:

  جيورجيوس كوالديس : الرابعه املدعى علي

 .املنامة –، العدلية 336، مجمع 330، شارع 462، مبنى 2الشقة   : آخر عنوان معلوم

  الشيخ محمد عيس ى محمد آل خليفة املدعى عليه الخامس: 

 .املنامة  –، العدلية 336، مجمع 330، شارع  462، مبنى 2الشقة   : عنوانه

  أوديفار هيريجودا نيالكانتا املدعى عليه السادس: 

  أوديفار نيالكانتا فينيث املدعى عليه السابع: 

 املحامي األستاذ إبراهيم عيس ى رمضان وكيلهم: 

 .مملكة البحرين –ة ، املنام 54222ص.ب  عنوان وكيلهم: 

  شركة ورثة الشيخ عيس ى بن محمد آل خليفة : ةالثامن ااملدعى عليه

 ، وسط املنامة. 304، مجمع 340، شارع  76، مبنى 54الشقة   : عنوانها 

 - : غرفة/42/2021بشأن تشكيل هيئة تسوية النزاع في الدعوى رقم  2022( لسنة 35/ل21رقم )قرار 

 -من السادة التالية أسمائهم: 4/2022تشكل هيئة تسوية النزاع في الدعوى رقم 
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 . القاض ي عبدالرحمن السّيد املعال

 . القاض ي خالد حسن عجاجي 2

 أمينة جعفر العنيس ي  ة. األستاذ3



  
 
 

 

 حضور الجلسة األولى أمام الهيئة: تاريخ ووقت ومكان 

   ظهًرا   12:00الساعة      2022سبتمبر  19  تاريخ الحضور: 

 ، املنطقة الدبلوماسية، املنامة، مملكة البحرين 1704، شارع 247، بناية رقم 3غرفة البحرين لتسوية املنازعات، الطابق  مكان الحضور: 

 

والجلسة   2022( لسنة  35/ل21رقم )بقرار تشكيل الهيئة  يس  جيورجيوس كوالد  الرابع  املدعى عليهتعلن غرفة البحرين لتسوية املنازعات  

أمامها   رقم  ،ظهًرا    12:00الساعة    2022سبتمبر    19بتاريخ  األولى  بالقرار   
ً

عمال تسوية    2021لسنة   (134) وذلك  إجراءات  بإصدار الئحة 

،  2009لسنة   (30) املنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية املنازعات بموجب الفصل األول من الباب الثاني من املرسوم بقانون رقم

 .علميول

 

 

 أمين السر 

 لدى غرفة البحرين لتسوية املنازعات


